
Vivemos um período de intensas mudanças. A inovação permeia por produtos, insumos, mercados e formas de 
organização. São mudanças que refletem na criação de novos procedimentos e explicações para entender o novo perfil de 

produção, gestão, prestação de serviços e consumo do mundo. 

Afinal, qual é o papel do do Administrador diante de tudo isso? 
O que se entendia por Administração mudou. A forma de aprender também.

A Universidade La Salle te convida a percorrer uma trajetória inovadora de formação profissional para fazer, aprender e se 
surpreender de forma transformadora durante a graduação. 

Conheça a nova proposta:

Os Ciclos são formados por Módulos, outra palavra nova por aqui, mas que não tem mistério: o módulo é um grupo de 
disciplinas, projetos e estágios interligados.

Você iniciará o curso pelo Ciclo 1, podendo escolher o módulo do ciclo que contém as disciplinas mais atrativas no 
momento*. Após cursar todos os módulos, poderá partir para o próximo ciclo.

Neste novo modelo, o teu resultado não será somente o diploma na mão ao final do curso. 

Segue mais uma novidade: o Projeto Integrador.
Em cada ciclo você realizará um Projeto Integrador que promoverá trabalhos em equipe. O objetivo é desenvolver a 

tua capacidade de:

de forma multidisciplinar e interdisciplinar. Isso quer dizer: uma oportunidade para construir um projeto completo, 
a partir da união dos conhecimentos de várias áreas.

Já pensou em se formar e sair da universidade com uma ideia consolidada de empresa na mão?

A sementinha do empreendedorismo que já era plantada no solo fértil da criatividade dos alunos ao longo do curso, ganhou 
um momento especial. As experiências empreendedoras, temas globais contemporâneos e comunicação e linguagem 

compõem o chamado Eixo de Formação Transversal. 

Uma nova forma de valorizar o novo profissional de Administração: versátil, criativo e empreendedor.

Serão disciplinas para expandir os teus conhecimentos para além dos conteúdos específicos e, para tanto, 
contarão com a flexibilidade da modalidade EAD.

Para sanar qualquer dúvida sobre a modalidade de educação a distância:

• O ambiente virtual da Universidade é fruto da parceria consolidada com a Google For Education
• O curso de Administração já é oferecido pela Universidade La Salle na modalidade EAD em todo Brasil 

O curso também é norteado pelos Eixos de Formação Específica:

Falar de Administração é falar de um olhar atento e global. A teoria é muito importante na formação do profissional, pois o 
avanço da tecnologia motiva as inovações na área a todo o momento.

O currículo também visa os resultados concretos dessa experiência na sociedade. 
Já pensou em ter o teu nome gravado na história de pessoas que se beneficiaram pelo teu trabalho?

Sempre existiu a possibilidade de fazer isso por meio de projetos de extensão que aconteciam sem ligação direta com o 
curso de graduação.

isso possibilitará o teu envolvimento em iniciativas que contribuem para a transformação social local e enriquecem
a tua formação integral.

Esqueça o modelo tradicional de currículo!  
Agora, o curso foi organizado como um mapa que articula conhecimentos, habilidades e atitudes

APRENDER COM UM NOVO MAPA DO CONHECIMENTO

A TUA EVOLUÇÃO VAI ACONTECER EM 

2 CICLOS   DE APRENDIZAGEM.

FAZER, SIM!

EIXO DE FORMAÇÃO TRANSVERSAL

EIXOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

TEORIA + EXPERIÊNCIA
Como você já viu, acontece dentro e fora da sala de aula.

(*) No semestre 2020/1 será ofertado um Módulo do curso.

SURPREENDER-SE COM A QUEBRA DE PARADIGMAS

Projeto Integrador Avançado:  identificar oportunidades não é tão simples assim. Por isso, este projeto vai promover 

análise de macroambiente e de setores competitivos.

Você vai mapear as lacunas a serem exploradas em nível de negócios, apresentando um estudo completo de viabilidade 

para efeito de avaliação do professor orientador. Tal estudo de viabilidade pode ser desdobrado em projetos de startup, 

protótipos, software, marcas, patentes, etc. 

Projeto Integrador Instrumental: um estudo de caso real ou simulado de uma empresa. O objetivo é analisar e gerar as 

informações internas, para desenvolver propostas de melhorias e solução de problemas em nível de processos.

E o resultado? O teu projeto será avaliado por uma comissão especial. Se aprovado, o teu grupo será convidado a tirar 

tudo isso do papel e aplicar numa empresa ou receber assessoria de uma incubadora de startups. Que tal?

Projeto Integrador Aplicado: prática! 

Ele partirá de projetos já aprovados pela comissão especial no Ciclo Instrumental e que já estão recebendo assessoria. 

Você vai elaborar estudos, análises e/ou relatórios técnicos com propostas de melhorias em nível estratégico. 

Projeto Integrador Básico: você terá que descrever, de maneira detalhada, a estrutura organizacional ideal para 

organizações submetidas para análise, contemplando: a natureza dos processos e suas características; como eles se 

inter-relacionam e o ciclo que determinada atividade deve percorrer dentro de uma empresa.

Você possui habilidades, 
conhecimentos e 

atitudes que construiu ao 

longo da vida.
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Durante o curso nós te ajudaremos a 

desenvolver novas habilidades conhecimentos 
e atitudes para ser o profissional...
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...com as competências necessárias 

para solucionar problemas reais em 

diferentes situações no mercado de 

trabalho e na vida.
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CONFIRA OS CICLOS

DO TEU CURSO:

Nesse ciclo você participará de disciplinas e projetos para desenvolver importantes ferramen-

tas para conceber, entender, desenvolver e gerir negócios dos diferentes setores.

CICLO
1

CICLO DE APRENDIZAGEM I: INSTRUMENTAL

Que tal aguçar o teu faro empreendedor para identificar as melhores oportunidades?

É isso o que você verá no segundo ciclo: aprenderá estratégias para se destacar no mercado e 

a ser protagonista no desenvolvimento de aprimoramentos.

CICLO
2

CICLO DE APRENDIZAGEM II: APLICADO

UMA PALAVRA  = MUITOS SENTIMENTOS PARA UM ADMINISTRADOR

ATUAÇÃO COLABORATIVA + COOPERATIVA

RESULTADOS

FUNDAMENTOS
PARA GESTÃO

GESTÃO
ESTRATÉGICA

GESTÃO
DOS PROCESSOS

ORGANIZACIONAIS

DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS

• As atividades de extensão agora integram o currículo da Administração em praticamente todos os módulos, 

principalmente por meio dos Projetos Integradores.

CONFIRA OS MÓDULOS

DO TEU CURSO:

CICLO
1

CICLO
2

CICLO DE APRENDIZAGEM I - INSTRUMENTAL

MÓDULO  – FUNDAMENTOS DE GESTÃO
Contempla as disciplinas fundamentais para o desenvolvimento das competências e habilidades 

básicas do estudante na área de gestão e negócios como comunicação, raciocínio lógico 

matemático e conhecimento básico de administração, economia e contabilidade. 

CICLO DE APRENDIZAGEM II - APLICADO

MÓDULO – ESTRATÉGIAS E COMPETITIVIDADE
Você verá estratégias organizacionais para estabelecer o nível de competitividade desejado a 

partir da definição de um posicionamento estratégico, envolvendo a atuação em mercados em 

nível global.

MÓDULO – ESTRATÉGIAS E DINÂMICAS DE MERCADO
Desenvolve competências para o acompanhamento de mercado e dimensionamento das 

estratégias de marketing, gestão das operações e logística e de qualidade dos produtos e 

serviços conforme a oscilação das variáveis de mercado.

MÓDULO  – GESTÃO NA CONTEMPORANEIDADE
Aqui será tratada a realidade contemporânea para o desenvolvimento e aplicação dos conceitos 

de gestão, agregando aos fundamentos de gestão elementos de matemática financeira, custos 

e direito empresarial.

MÓDULO – INTRODUÇÃO À GESTÃO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
Aborda a organização dos processos empresariais nos diferentes níveis, os elementos para a 

gestão dos processos de marketing, gestão de pessoas e finanças no horizonte de curto prazo. 

MÓDULO – DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
Aprofunda o estudo dos processos organizacionais, incluindo a gestão de serviços, a gestão da 

cadeia de suprimentos, as finanças de longo prazo e a criação de indicadores estatísticos para 

gerenciamento organizacional.

MÓDULO – IDENTIFICANDO NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
Empreendedorismo é a palavra-chave. Será tratada a partir das oportunidades de negócios num 

contexto social, econômico, político, tecnológico.

MÓDULO – DESENVOLVENDO NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
Você vai saber como empreender com ênfase no desenvolvimento e aprimoramento dos 

negócios, a negociação inerente às empresas em desenvolvimento, os controles e informações 

necessárias e o desenvolvimento sustentável.

Administração e Teorias Organizacionais
Comunicação e Linguagem*
Contabilidade
Economia*
Matemática para Negócios

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Clima e Cultura Organizacional
Direito Empresarial*
Fundamentos de Custos
Matemática Comercial e Financeira
Temas Globais Contemporâneos*

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Finanças de Curto Prazo
Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho
Marketing
Organização e Processos Organizacionais
Projeto Integrador I

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Cadeia de Suprimentos
Estatística e Probabilidade
Finanças de Longo Prazo
Gestão de Serviços
Projeto Integrador II

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Comércio Internacional*
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação
Liderança e Desafios para Gestão Estratégica de Pessoas
Optativa
Projeto Integrador III

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Gerenciamento de Projetos
Gestão de Operações e Logística
Gestão de Vendas
Gestão Estratégica*

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80

Controladoria e Sistemas de Informação
Empreendedorismo Social e Sustentabilidade
Pesquisa e Inteligência de Mercado
Projeto Integrador IV
Trabalho de Conclusão de Curso

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Estratégias de Marketing
Experiência Empreendedora*
Negociação e Decisão
Prática em Laboratório

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80

DISCIPLINAS OPTATIVAS HORAS
Aspectos Socioculturais das Relações Internacionais 80
Contabilidade em Segmentos Específicos 80
Cultura Surda e Língua Brasileira de Sinais 80
Educação Intercultural e Direitos Humanos 80
Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis 80
Ferramentas da Qualidade 80
Fundamentos de Inglês 80
Gestão de Pessoas e Carreiras 80
Projeto de Fábrica 80
Sistemas de Produção 80

ADMINISTRAÇÃO
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